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1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Výzkumné otázky jsou vhodně položeny, nabízí zajímavý a obsáhlý výzkum. Součástí konceptu GPN 

je také sledování tvorby a transferů hodnot, distribuce moci a vlivu místních institucí na její 

organizaci. To by mohlo sloužit za inspiraci pro budoucí diplomovou práci, pro kterou si autor touto 

bakalářskou prací vytvořil výborný výzkumný základ. Takový přístup by umožnil odpoutání se od 

popisu jednotlivých závodů v síti k představení dynamiky obsažené v tomto teoretickém konceptu. 

 

Práce s literaturou 

Studiem publikací nejvýznamnějších autorů přehledně a podrobně představuje koncept GPN, 

z jakého ekonomického vývoje vychází a jak se potýká se studiem nadnárodních společností. Teorie 

je vhodně propojená s následnou empirickou částí. 

 

Metodika práce 

Poctivě zpracovaná metodická kapitola představuje zvolený popisný přístup a argumentuje pro něj 

citacemi z metodologických prací. Škoda je, že (kromě jednoho údaje o ročním obratu holdingu KIN 

bez uvedeného roku) není v práci obsažena souhrnná popisná statistika, která by umožnila získat 

přehled o rozsahu studované sítě. Možné však je, že se autor k potřebným datům nemohl dostat. 

 

Analytická část práce 

V první analytické části autor představuje GPN KIN, její globální výrobní a obchodní aktivity. Ocenění 

hodná podrobnost je však v některých pasážích až příliš popisná (např. popis inovací je zbytečný, 

pokud na něj nenavazuje promítnutí do GPN… např. kdo je novým dodavatelem, vyrábí se inovovaný 

výrobek ve stejných závodech?). Tomu se autor mohl vyhnout, pokud by se spíše zaměřil na 

prostorové rozmístění jednotlivých fází výroby, které by byly doplněny odpovídajícími mapami se 

znázorněním popisovaných sítí. Byl by to ucelenější pohled, který by nebyl veden přes pouhý výčet 

funkcí jednotlivých závodů a který by odpovídal lépe geografické práci. 

Ve druhé části se autor zaměřuje na konkrétní region Jihočeského kraje. Ta bohužel nedosahuje 

kvality první části, není pojata příliš dobře. První podkapitola se věnuje surovinám, které jsou 

nedílnou součástí GPN a měly tak být již v předchozí analytické části. Dále se autor oddaluje od 

tématu své práce (která by měla být zaměřena na KIN) a místo očekávaného studia dopadů GPN na 

region a vazeb mezi různými GPN v regionu představuje jiné výrobce tohoto odvětví, jejich výrobky a 
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závody sídlící v jižních Čechách. Na vazby mezi firmami a KIN přitom není kladen takřka žádný důraz. 

Sám autor v některých místech uvádí vývoj zaměstnanosti v odvětví, přechody zaměstnanců mezi 

firmami, spolupráci při prodeji. Právě tato témata mohla být hlavním obsahem této regionální části. 

 

Závěry práce 

V závěru práce jsou všechny výzkumné otázky zodpovězeny, autor přidává také implikaci pro 

regionální rozvoj a výhled na možnosti budoucího výzkumu. Přesto mohla být tato kapitola 

propracovanější, podrobněji odpovídat na výzkumné otázky a diskutovat tyto dílčí závěry. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Práce je psaná pěkně, dobře se čte a je v ní minimum chyb či překlepů. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Velmi dobrá práce, na které je vidět autorova snaha a zájem o studovanou problematiku. 

V literatuře je podrobně představen teoretický koncept globálních produkčních sítí, který je 

následně využit pro popisnou empirickou práci. V ní se autor detailně zabývá podobou vybrané 

globální produkční sítě a snaží se o promítnutí této sítě do konkrétního regionu. K první části 

výzkumu nemám větších námitek, druhá (regionální) část však měla být pojata jinak, aby lépe 

odpovídala celkovému zaměření práce i přístupům voleným v rámci podobných odborných prací. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1) Je globální produkční síť KIN v tužkařském průmyslu ojedinělá nebo je podobná ostatním firmám? 

2) Jaký význam má koncentrace výroby kancelářských potřeb pro jižní Čechy? 
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